
 
 

Het Grote Molenwiek 
Sinterklaasfeest 

i.s.m. de Atlanta Holland Club!

wat? 
Sinterklaas en zijn moderne ‘Veeg Pieten’ brengen dit jaar weer een bezoek aan Atlanta! 

waar?  
Het feest vindt plaats in het theater van de North Atlanta 
Church of Christ in Dunwoody - waar ook de Molenwiek 
groepen 1-8 elke week op dinsdag bij elkaar komen. Het 
adres van de NACOFC is 5676 Roberts Drive, Dunwoody, GA 
30338. 

wanneer? 
Zondag 6 december van 2.30 pm tot 4.30 pm. ’s Middags dus in plaats van ’s ochtends! 

wat moet je doen? 
1. Vul het inschrijfformulier in (zie achterkant) 
2. Schrijf een check uit t.b.v. de Molenwiek voor het totaalbedrag (alle volwassenen en 

kinderen!). 
3. Koop voor elk kind 1 klein kadootje, pak dit in en schrijf in blokletters de voor- en 

achternaam van het kind op het pakje. Kado’s mogen niet duurder zijn dan $ 15.00! 
4. Als laatste: breng 1, 2 en 3 tegelijk naar de Molenwiek in Dunwoody of Marietta of naar 

juf Kiki (voor tijden&adressen zie ommezijde). 

vragen? 
Jiska van Ede: 404-542-1293 of 
demolenwiek@hotmail.com.

mailto:demolenwiek@hotmail.com?subject=
mailto:demolenwiek@hotmail.com?subject=


 familienaam:
e-mail adres:

Inschrijfformulier Sinterklaas 

Let op: vul iedere bezoeker in graag! Dus papa, mama, broers en zussen, opa’s en oma’s, 
de hele familie die meekomt invullen! 

Elke familie wordt de gelegenheid geboden voor een ‘een-op-een-moment’ met de 
Goedheiligman. Dit kan een foto moment zijn, het aanbieden van een tekening, of het 
geven van een hand. Hierbij het verzoek van onze kant: Houd het kort! Alle families willen 
graag van deze gelegenheid gebruik maken! 

…en het kado dan?! 
Het kado + check + dit inschrijfformulier kunnen op de volgende tijden / locaties afgeleverd 

worden: 

op dinsdag 10 of dinsdag 17 november tussen 3:45pm en 6:15pm in Dunwoody: 
North Atlanta Church of Christ  
5676 Roberts Drive  
Dunwoody, GA 30338 

op vrijdag 6 of vrijdag 13 november tussen 9am en 12am in Marietta: 
Bethel United Methodist Church  
4385 Lower Roswell Road 
Marietta, GA 30068 

op werkdagen in Roswell bij juf Kiki (achterlaten bij de deur s.v.p.): 
de Molenwiek  
1007 Applegate Dr.  
Roswell, GA 30076

voornaam achternaam entree prijs kinderen t/m 2 
jaar zijn gratis!

$10.00 $0.00

$10.00 $0.00

$10.00 $0.00

$10.00 $0.00

$10.00 $0.00

Totaal: 


